ROMÂNIA
Județul Covasna
CONSILIUL LOCAL AL Comunei Ozun
Codul de înregistrare fiscală: 4201910

HOTĂRÂREA
nr. 122 din 23.10.2017
privind implementarea proiectului „Achiziționare sistem electronic
de cântărire mobil pentru Comuna Ozun”
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute de lege: avizul
secretarului
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat cu nr.6981/29.06.2017, prin care se susține necesitatea și oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat cu nr.6983/29.06.2017, prin care se motivează, în drept și în fapt,
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivității;
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Ozun,
d) constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiției publice de interes local,
Consiliul Local al Comunei Ozun adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului ”Achizitionare sistem electronic de
cântărire mobil pentru Comuna Ozun”, denumit în continuare Proiectul.
Art. 2. – Justificarea necesității şi oportunității investiţiilor este prezentat în anexa
nr. 1 la prezenta hotărâre

Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada
de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 4. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5
ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 5. – Indicatorii tehnico-economici ai proiectului sunt cuprinse în anexa nr.2.
Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, dr.
RÁDULY István, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau
administratorul public al comunei.
Art. 7. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
Comunei Ozun.
Art. 8. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Covasna și se aduce
la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet
www.ozun.ro

Președintele de ședință,

 Lokodi Ana
L.S.

………………………………………………..
(prenumele și numele)

Contrasemnează:
Secretarul comunei Ozun
 Aczél Melinda Cecilia
……………………………………………..
(prenumele și numele)

Anexa nr. 1 la HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
AL COMUNEI OZUN
NR.122/23.10.2017

Notă de fundamentare
privind necesitatea și oportunitatea achiziției unui sistem electronic de
cântărire mobil pentru comuna Ozun

Având în vedere faptul că, în comună Ozun multe persoane din populația activă își
desfășoară activitatea în domeniul agriculturii, comercializând produsele agricole în cantități
mari este necesar instalarea unui cântar care ajută în finalizarea eficientă a activităților de
comerț. Menționăm faptul că, în comună sunt astfel de cântare disponibile populației, dar
valoare acestora de cântărire este mult sub necesitatea populației.
În continuare se consideră oportună achiziționarea unui sistem portabil de cântărire
auto pe osie, cu transmisie de date între platformele de cântărire și terminal, ce nu necesită
amenajarea de spații speciale. Astfel acest sistem ar putea fi utilizat pe raza comunei, pe
teritoriul satelor cu activitatea agricolă semnificativă (Ozun, Sântionlunca, Lisnău, Lisnău
Vale, Lunca Ozunului) fiind liber accesibil populației comunei.

Anexa nr. 2 la HOTĂRÂREA
CONSILIULUI LOCAL
AL COMUNEI OZUN
NR.122/23.10.2017

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC
AL INVESTIȚIEI

Curs valutar din data de 18.10.2017 ECB, 1 euro = 4,5880 lei

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI CU TVA: 142.228 lei (31.000 euro), din care
-

Valoare eligibilă, valoare investiției fără TVA 120.435 lei (26.250 euro)

-

Valoare neeligibilă, contravaloare TVA: 21.793 lei (4.750 euro)

INDICATORI MINIMALI ȘI DE PERFORMANȚĂ:
 Platforme de cântărire: 2 buc.
 Păduri de aducere la nivel: 4 buc cu lungime min. 2 m, lățime min. 0,5 m
 Suportă, repetat sarcină de maxim 20-30 t
 Unitate de procesare cu imprimantă integrate
 Cabluri de conexiune min. 2 cu o lungime de câte 10 m
 Suprafață active platformă: min. 640x500x40 mm
 Acumulator intern cu o durată de funcționare de min. 7 ore
 Greutate platformă: între 20- 25 kg.
 Sistem omologat în UE
 Termen de garanție min. 12 luni

